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Aftonbladets Karin Ahlborg och UrbanAndersson rapporterar från Gambia – landet ditsvenska kvinnor reser för att köpa sex
Jag är 52 år och till äktenskap ledig.
Anbuden haglar.
Vad bryr sig en ung friare om veckig mage och gäddhäng när
fickan är full av pengar?
Jag skulle kunna köpa en man i den fason jag önskar i Gambia.
Solen har just gått ner och vi, jag och fotograf Urban Andersson, ska
börja treva oss fram i det mörker som omger kvinnliga sexköpare.
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Företeelsen är vare sig ny eller unik för just Gambia men nästan alltid
behandlad med roat överseende, lätt förlöjligad och förminskad som
problem.
Uppvaktas direkt vid hotellet
Det sista gäller i allra högsta grad de gambiska män och europeiska
kvinnor som är direkt inblandade i sexturismen, ska det visa sig under
veckan.
Vi hinner bara tre steg utanför hotellet innan Ratty står vid min sida.
Han är 32 år och rastaflätad och bor med sina föräldrar och två systrar
en halvtimmes bilväg från turistområdet och nu vill han gärna visa oss
till den restaurang vi frågar efter.
”Är det din man?”
Ali Baba ska vara raggningsstället med stort R och det vill vi genast
bekanta oss med.
Medan vi går förhör sig Ratty:
– Är det där din man?
Att frågan alls kommer upp – vi är hyfsat jämnåriga, jag och fotografen
– beror förmodligen på att Urban inte beter sig som en äkta make utan
håller sig en smula på avstånd och låter Ratty gå tätt intill mig.
Jag försäkrar att vi bara är vänner. Inte ens särskilt goda vänner,
faktiskt. Jag antyder falskt att min kollega är lite kufig och bara
intresserad av fotografering.
Ali Baba är en besvikelse reportagemässigt. En holländsk gruppresa och
några europeiska par äter stillsamt vid levande ljus och ingen
prostitution står på menyn, vad vi kan se.
Ratty väntar på oss över en coca-cola. När han följer oss tillbaka inser
jag att Ali Baba är det vanligaste krognamnet i Gambia och han förstår 
precis vilket jag egentligen menar när jag efterlyser det ställe dit
ensamma, europeiska kvinnor går. Han lovar att ta med oss dit nästa
kväll.
  

När forskare definierar ’’sexturism’’ beskrivs alltid manliga turister som 
endera reser enbart för att köpa tillgång till kvinnors kroppar eller som
använder sig av möjligheten när den dyker upp.
Om ämnet kvinnliga sexturister över huvud taget berörs så använder
man sig av omskrivningar som ”semesterromanser”, ”romantiska
äventyr” eller ”pojkvänsupplevelser” – något helt harmlöst trots att
maktförhållandet mellan en rik, vit kvinna och en fattig, svart pojke är 
detsamma som mellan en rik, vit man och en fattig, asiatisk flicka.
Inget sexuellt förhållande
I en av de få studier om kvinnliga sexköpare som gjorts konstaterar
Jacqueline Sánchez Taylor att av de kvinnor som betalat för sex – i form
av reda pengar, måltider, drinkar eller presenter – beskrev bara tre
procent förhållandet som enbart sexuellt.
De andra 97 procenten ville hävda att det handlade om verklig kärlek,
en romans eller en kombination av sex och romantik.
En liknande studie lät tyska män som betalat för sex uppge hur de såg
på relationen. Tjugo procent ansåg att det bara handlat om sex, övriga
att det varit romanser, äkta kärlek eller lite av varje.
  

Vi är bevakade.
På minuten när Vingresors informationsmöte är slut dyker Ratty upp och 
omfamnar mig. Han slår följe med oss på stranden och känner på mitt
hår.
– Du har så vackert hår, säger han.
Jag undrar hur han har det med de kvinnliga turisterna, brukar han ha
sex med dem?
– Nej, nej. Jag skulle bara ha sex med någon som jag var verkligt kär i.
Han ler och lägger armen om mina axlar:
– Kanske har jag träffat den rätta nu.
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Äldre kvinnor och unga män
Medan vi promenerar möter vi andra par. De flesta håller varandra i
hand och utan undantag är den vita kvinnan äldre, ofta överviktig, och
den svarte mannen ung och muskulös. Ingen hukar, ingen smusslar och
ingen verkar tycka att det är pinsamt.
För mig är förhållandena uppenbara men Ratty nekar envist till att
männen skulle vara prostituerade.
– Utseendet spelar ingen roll, det är vad man känner här som betyder
något, säger han och lägger handen över sitt bröst.
Ratty drömmer om Europa, om han bara tar sig dit är saken klar. Han
skulle kunna jobba i låt säga fem år och återvända till Gambia som en
rik man. Det är i alla fall så Ratty ser saken.
Eventuellt är jag hans biljett dit.
Och den tänker han inte skänka bort.
På eftermiddagen slår jag och fotografen oss ner på stranden. Intill
solstolarna står ett plakat lutat, det utlovar Ladies night på en bar i
närheten. Jag hejdar en kille och frågar vad det betyder. Spelar de
särskilt tantvänlig musik eller vankas det extra många män att välja
mellan?
Budskapet: Jag är paxad
Killen hinner knappt börja svara innan Ratty dyker upp och läxar upp
honom. Även om jag inte förstår orden förstår jag innebörden: Jag är
paxad.
Ratty sätter sig bredvid mig och lägger handen på mitt ben. Han nickar
mot Urban som plåtar några meter bort och lutar huvudet mot mig:
– Är det helt säkert att han inte har något emot att jag älskar med dig?
Helt säkert. Men hur skulle det gå till?
– Man får ta med sig män till hotellrummet.
Den gängse taxan är 500 dalasi (125 kronor) extra per natt till mitt
charterhotell.
Jag försöker skapa mig en bild av hur det fungerar. Kan man strunta i
”pojkvänsaspekten”, alltså att ha en man under hela vistelsen, och gå
rakt på sak? Betala för en enkelnatt, så att säga?
Ratty tittar på mig.
– Det tycker jag inte att du ska göra, det skulle inte se bra ut.
Han nämner ordet ”respekt” och som jag förstår det skulle det vara
svårt att upprätthålla det ömsesidiga bedrägeriet om verklig kärlek med
mer traditionell sexhandel.
  

När kvinnlig sexturism beskrivs läggs ofta stor vikt vid att kvinnor ska
vara särskilt mottagliga för komplimanger, att det är en så viktig del av
det ”romantiska äventyret” att det överskuggar sexet.
Särskilt äldre kvinnor ska bli nöjda och glada bara en man viskar i
hennes öra att hon är vacker.
Vi kliver in på det riktiga Ali Baba, där kvinnorna är upprizzlade – de
utan sällskap mer än de som kommer med ”pojkvännerna”.
  

Ratty har gjort sin hemläxa. När han svalt det sista av pizzan och druckit
ur en öl lägger han en hand om min nacke.
– Du ser verkligen mycket attraktiv ut i kväll.
– Du talar så vackert.
– Ditt hår är underbart.
Låter som en usel ursäkt
Att en kvinna vid någorlunda sunda vätskor skulle falla för mekaniska 
klyschor låter som en usel ursäkt för sexköp.
Jag har förvandlats från kvinna, ja, rent av från att vara en person till att
vara en sedelbunt på två ben. Det finns inget angenämt i det.
I lokalen sitter mängder av omslingrade par men också kvinnor som
kommer i små grupper utan manligt sällskap. Rättvist nog anländer
också grupper av unga män. Under kvällen ska de sällskapen komma att
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  Besökare på Domino.
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blandas.
Om allt går vägen går man hem med någon annan än dem man kom
med.
På dansgolvet är det trångt.
Habegäret och köplusten brinner i kvinnornas ögon, männen ler men
blickarna är långt borta. Kanske redan i Europa.
”Du kan ge mig en tröja”
En rätt biffig kille sitter med armen om en blond kvinna i 60-årsåldern.
Han har en t-shirt med tryck på ryggen. Det står: ”A lady from Holland”
och det är en underlig text, tycker jag.
– Kvinnorna köper dem till sina män när de åker härifrån , säger Ratty.
– Du kan låta trycka en tröja som det står ”A lady from Sweden” på och
ge till mig, föreslår han.
  

Men vaddå? Skulle det alltså vara omöjligt att en ung, snygg man blir
kär i en mycket äldre och inte fullt så snygg kvinna och vice versa?
Naturligtvis inte.
Men det är inte vad som utspelas öppet på stränderna i Gambia, man får
vara både halvblind och brottsligt oskuldsfull för att inte se prostitutionen
precis som den är.
Håller sig till en kvinna
Den är visserligen omgärdad av vissa regler: En man håller sig till en
och  samma kvinna under hennes vistelse och andra män ska ge fan i en
”upptagen” kvinna.
Kvinnor förväntas hålla sig till en och samma ”pojkvän” men har makten
och pengarna att ändra sig, vilket i synnerhet brittiskorna uppges göra
frekvent.
  

Vad hände med Ratty?
Det finns gränser för hur långt jag kan gå i jobbet, både moraliskt och
integritetsmässigt. Den där handen runt min nacke passerade gränsen
och jag talade om för Ratty att jag inte var det minsta intresserad av
något slags förhållande.
Fortsatte vara vår guide
Vi hade anlitat honom som vanlig turistguide och betalat den taxa som
var tämligen officiell och vi stod för mat och dryck, som kutymen är.
Under resten av veckan fortsatte Ratty att följa oss som kvalificerad
guide till livet i Gambia och vi betalade för den tiden precis som andra
turister betalar för en guide till fågellivet.
Vi berättade att vi är journalister på Aftonbladet och frågade om det var
okej att han medverkade, vilket han godkände.

Karin Ahlborg

Fakta
Flest unga män som får stanna i

Sverige
 Förra året beviljades 207

gambianer uppehållstillstånd i
Sverige av anhörighetsskäl.
Majoriteten var yngre män.

 2 517 thailändare beviljades
upphållstillstånd av familjeskäl. De
flesta yngre kvinnor.
Krav på förbud mot sexköp

utomlands
 Bland andra Kristdemokratiska kvinnoförbundet, Centerkvinnorna

och Liberala kvinnor propagerar för att det ska bli kriminellt för svenskar
att betala för sex utomlands.

 I Norge är det illegalt för norrmän att köpa sex någonstans i
världen.
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600 000 kvinnor kan ses som sexturister
 100 000 svenskar reser till Gambia varje år.
 En siffra som används i olika sammanhang är 600 000 kvinnliga

sexturister de senaste 25 åren och en stor del är återkommande
sexköpare.

 I Jacqueline Sánchez Taylors undersökning av kvinnor som turistade
i Jamaica och Dominikanska republiken visade det sig att var tredje
kvinna som reste utan partner hade sexuella kontakter med
lokalbefolkningen.

 Ju oftare en kvinna besökt resmålet desto vanligare är det att hon
köpt sex.
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Mejla: tipsa@aftonbladet.se
Ring: 08 - 411 11 11
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